
Załącznik nr 1 

do Zarządzenia Dyrektora GOK nr 15/2020 z 23.11.2020 r. 

 

 

Regulamin zamieszczenia ogłoszenia/reklamy w gazecie „Racje Gminne” 
 

1. Ustala się podstawową jednostkę wielkości ogłoszenia/reklamy, zwaną modułem podstawowym, 
stanowiącą 1/9 wielkości strony (wymiary 61mm x 81mm).  
 

2. Istnieje możliwość zamówienia ogłoszenia/reklamy w wielkości stanowiącej wielokrotność 

modułu podstawowego w kolorze lub w wersji czarno-białej (w skali odcieni szarości). 
 

3. Istnieje możliwość zamówienia ogłoszenia drobnego stanowiącego ½ wielkości modułu 

podstawowego. 
 

4. Zamówienie ogłoszenia/reklamy następuje na zlecenie Zamawiającego po wypełnieniu 

zamówienia na zamieszczenie ogłoszenia/reklamy w gazecie „Racje Gminne”.  
 

5. Warunkiem ukazania się ogłoszenia/reklamy jest: 
-  dostarczenie zlecenia zamówienia na zamieszczenie ogłoszenia/reklamy na 7 dni 

przed oddaniem gazety do druku wraz z dostarczeniem tekstu ogłoszenia/reklamy 
lub opracowania graficznego,  

-  opłacenie należności za ogłoszenie/reklamę zgodnie z obowiązującym cennikiem w kasie 
Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłowicach, (zwanym dalej GOK) w godzinach otwarcia 
bądź przelewem na konto: 41 8447 0005 0000 0198 2000 0001. 

 

6. W przypadku dostarczenia zlecenia po terminie, o którym mowa w pkt 5, bądź nie uregulowaniu 
należności za zamówienie, emisja ogłoszenia/reklamy może ulec przesunięciu. 
 

7. Ogłoszenia urzędowe, powiadamiające o akcjach zdrowotnych i innych (nieodpłatnych) 
działaniach, których celem jest informowanie o działalności niezarobkowej mogą zostać 
zamieszczone nieodpłatnie. 

 

8. Dyrektor GOK może wprowadzać okresowe promocje na zamieszczenie ogłoszenia/reklamy 
(do wys. 25% wartości netto pojedynczego ogłoszenia/reklamy). 

 

9. Treści ogłoszenia/reklamy muszą uzyskać akceptację redaktora. Do gazety nie są przyjmowane 
ogłoszenia/reklamy niezgodne z ogólnie przyjętymi zasadami etycznymi, zasadami współżycia 
społecznego, reklamy alkoholu i tytoniu, ogłoszenia partii politycznych, ogłoszenia wyborcze 
oraz inne zabronione ustawami. W przypadku braku akceptacji redaktora ogłoszenie/reklama 
nie ukaże się, a opłata zostanie zwrócona  Zamawiającemu.  
 

10. O rozmieszczeniu ogłoszeń/reklam na łamach gazety decyduje redaktor. 
 

11. Zamawiający przed zamieszczeniem ogłoszenia/reklamy w gazecie powinien zapoznać się 
z regulaminem i cennikiem ogłoszenia/reklamy w gazecie Racje Gminne. 

 

12. Integralną częścią niniejszego regulaminu jest szczegółowy cennik ogłoszenia/reklamy 
stanowiący załącznik nr 2 do Zarządzenia Dyrektora GOK nr 15/2020 z 23.11.2020 r. oraz druk 
zamówienia na zamieszczenie ogłoszenia/reklamy w gazecie Racje Gminne, stanowiący załącznik 
nr 3 do Zarządzenia Dyrektora GOK nr 15/2020 z 23.11.2020 r. 

 
 
 
 


